
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 5102 ديسمبر /أكتىبر  - التاسعالعدد   - الجمعيت المصريت للعالقاث العامت  عه  دوريت علميت محكمت تصدر

 

 

 

 
  فً عصر وسائل اإلعالم الرقمٌةالنوموفوبٌا 

 

 9ص  ... (القاهرة)جامعة  انشراح الشال  أ.د/                                                                                              
 

 
 

 

  الٌوم(المصري , الوفداألهرام ,: )دراسة تحلٌلٌة لصحف - ٌونٌو 33المصرٌة لثورة معالجة الصحف 
 

 33ص...  (سٌناءجامعة ) خالد أحمد مسعد  /د                                                                                    
 

 

 ( واإلشباعات المتحققة فً زٌادة الوعى البٌئًتوتٌرعالم الجدٌد )إلاستخدامات طالب الجامعة لوسائل ا 

 المملكة العربٌة السعودٌة -دراسة مٌدانٌة على طالب بعض الكلٌات بجامعة الحدود الشمالٌة 
 

 

 63...  ص (الحدود الشمالٌة)جامعة  عبد هللا عبد هللا محمد الوزان/ د                                                          
 
 

 

  بحث مٌدانى -اإلخبارٌة ودوره فً تعزٌز االتجاه نحو قبول اآلخراستخدام الشباب الجامعً للمواقع أنماط 
 

  013( ... صسٌناء)جامعة  دروٌش خٌري فرج  /د                                                                                 
 

 

 ًفً مصر العالقة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم وصنع القرار السٌاس 
 

 025... ص (سٌناء)جامعة  السٌد عبد الرحمن علً  /د                                                                                     
 

 
 

 
 

 

 توظٌف التقنٌات الحدٌثة فً مجال العالقات العامة دراسة وصفٌة 
 

 099ص  محمد بن سعود اإلسالمٌة( ...اإلمام آرام إبراهٌم أبو عباة ) جامعة                                            
 
 

 

                                                                               

 
 

 
                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1025جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط
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     ا صّا  ِ  ثح و م ا ٌتا    اٌح ىي  ٍ    جح  صتا  جاِع  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2315 دٌسمبر/  أكتوبر – التاسعالعدد 
 

 مؤسسها

 رئيس مجلس اإلدارةو

 حاتم محمد عاطف /د  

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 عجىةأ.د/ علي السيد 

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 جاِعح صيٕا واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد المعطي       
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 اإل الَ  ىٕىٌىجيا ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ع تيح اٌٍغح اٌ ِدلك 

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

 جّهى  ح ِ   اٌع تيح
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 1 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 الحدٌديمنى سعٌد  /.دأ
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 انشراح الشال /أ.د
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلٌة اإلعالمالسابق لعمٌد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعمٌد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ل السابق كٌلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                                  

  

 بسٌونً إبراهٌم حمادة /أ.د
       جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  كلٌة اإلعالمووكٌل  – أستاذ الصحافة

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنٌا -والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب أستاذ اإلذاعة 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - األطفالاإلعالم وثقافة أستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -بكلٌة اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون الطالب أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة الٌرموك بأستاذ العالقات العامة بكلٌة اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال 
  

 جمعةرضوان بو  /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/


1025الجمعيت المصريت للعالقاث العامت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة
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 االفتتاحية
      

ديسمبر من  أكتوبر/ تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في عام الثالثالفي      
متعددة ألساتذة ومتخصصين تضم أبحاثًا ورؤى عممية متتابعة أعداد  ثمانية منيا ليصدر – 3102العام 

 وباحثين من مختمف دول العالم.
من المجمة "  التاسعد دالع" نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال  وىا نحن    

رسائل لوممخصات بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين  حيث يضم بين دفتيو
 .أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفةعممية ُنوقشت في 

  

المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق وال ريب أن      
ضالتيم التي ينشدونيا في النشر  نتاجيم لممجتمع العمميإجد األساتذة الراغبون فى تقديم قد و و األوسط. 

، وأيًضا من المجمة من خالل مندوبييا عمى مستوى العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا
 خالل موقعيا اإللكتروني.

 وذلك باعتراف سام اإلعالم فى الجامعات المصرية؛بنفس درجة المجالت العممية ألق المجمة تم تقييم    
 .األول عددىاعمى  اطالعيمعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس بعد إية )تخصص المجنة العمم

    

أعضاء ىيئة التدريس لنشر بحوث مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط نافذة جديدة  تعد    
 طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراة.وكذا  أستاذ مساعد وأستاذالراغبين في التقدم لمترقي لدرجتي 

أ.د/ انشراح الشال بالعالم العربي تطالعنا المجمة في البداية بمشاركة جد رائعة ألحد أساتذة اإلعالم    
 عن: "النوموفوبيا في عصر وسائل اإلعالم الرقمية".)مصر( من 
كما نطالع في ىذا العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة     

           والذي قدم دراسة بعنوان: )مصر(من  د/ خالد أحمد مسعدالتدريس لمتقدم لمترقية لدرجة أستاذ منيم: 
، الوفد، المصري اليوم"، دراسة تحميمية لصحف األىرام –يونيو  21" معالجة الصحف المصرية لثورة 

دراسة بعنوان: " استخدامات طالب الجامعة لوسائل  )مصر(من  د/ عبد اهلل عبد اهلل محمد الوزانوقدم 
دراسة ميدانية من طالب بعض  –اإلعالم الجديد )تويتر( واإلشباعات المتحققة في زيادة الوعي البيئي 

من  د/ فرج خيري درويشة السعودية"، وكذلك قدم الكميات بجامعة الحدود الشمالية بالمممكة العربي
دراسة بعنوان: " أنماط استخدام الشباب الجامعي لممواقع اإلخبارية ودوره في تعزيز االتجاه نحو  )مصر(

دراسة بعنوان: " العالقة  )مصر(من  د/ السيد عبد الرحمن عليبحث ميداني، كما قدم  –قبول اآلخر 
 الباحثة/آرام إبراهيم أبو عباةوكذا قدمت  .بين ممكية وسائل اإلعالم وصنع القرار السياسي في مصر "



بحثًا بعنوان: " توظيف التقنيات الحديثة في  )السعودية(من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من 
 مجال العالقات العامة دراسة وصفية ".

 
 

ومن المعموم لمجميع  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
أن بحوث األساتذة ال تخضع لمتحكيم وذلك طبًقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممي في المجالت العممية. أما 

ألعمى والطالب المسجمين لدرجة لمدرجة ا الترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى البحوث المنشورة 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ةالدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

ت العممية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديال
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

 

 توظيف التقنيات احلديثة يف جمال العالقات العامة
 دراسة وصفية

 

 

 

 إعداد

 

()*إبراهيم أبو عباة آرام 
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 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -باحثة دكتوراة 





 توظيف التقنيات الحديثة في مجال العالقات العامة  : آرام إبراهيم أبو عباة 091 

 توظيف التقنيات الحديثة في مجال العالقات العامة دراسة وصفية

  آرام إبراهيم أبوعباة   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
    aaboabaat@gmail.com    

 جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية 
      

ى:المدتخلص

التعرف عمى واقع عمل  إلىحديثة في مجال العالقات العامة" تيدف ىذه الدراسة "توظيف التقنيات ال     
التعامل مع التقنية  عمىتطبيقات التقنية في مجال العالقات العامة ومدى قدرة إدارة العالقات العامة 

التعرف عمى العوائق التي تحول دون  إلىاالتصالية المختمفة، كما سعت الدراسة  األنشطةوتوظيفيا في 
 ذلك.

 وتمخصت مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس:
 العوائق التي تواجييا؟ما ما وظيفة التقنيات الحديثة في مجال العالقات العامة و 

مقدمتيا لت في أو مبحثين، حيث تن إلى  الدراسة الحاليةقسمت الباحثة ىذا الغرض  إلىولموصول 
ل تقنيات و المبحث األ لأوو قد تنيتيا، أىميا و أىدافعن الموضوع ومشكمة الدراسة و  مدخلً المنيجية 

المبحث الثاني: واقع استخدامات  لأوفيما تنيتيا. أىماالتصال في العالقات العامة، مفيوميا، أساليبيا، و 
 .الستخداما ذلك  الصعوبات التي تعيق أبرزممارسي العالقات العامة لمتقنية و 

 لت جانبا من البحث..أو الدراسات السابقة التي تن أبرزوعرضت خالل البحث 
 النتائج التالية: إلىوتوصمت الدراسة 

تفعيل استخدام التقنيات الحديثة في مجال ية تكثيف الدورات التدريبية التخصصية في مجال أىم .1
 العالقات العامة.

ضعف القدرة في التعامل مع التقنية من قبل موظفي العالقات العامة، لذا من الميم ان تقوم  .2
وكيفية استخدامو ضمن خطتيا  اإلنترنتواالتصال بتخصيص مواد تدرس  اإلعالمكميات 
 الدراسية.

، لذا أشكاليافي التعامل مع التقنية بكل  تيماقدر العامة لرفع عدم وجود تدريب لموظفي العالقات  .3
ورفع قدراتيم في  اإلعالمية تعزيز دور مدراء العالقات العامة و أىمعمى  تؤكد نتائج ىذه الدراسة

المنسقين  إلىمجال التقنيات الحديثة بصورة أكبر بيدف نقل أثر التدريب الخاص بيم 
 ت العامة.يين وباقي موظفي العالقااإلعالم

جانب المزايا التسويقية  إلىواالتصالية  عالميةاإل اإلنترنتمن مزايا وفوائد  األشكالاالستفادة بكل  .4
 عمى مستوى.أتحقق أىداف العالقات العامة عمى ل

ى

mailto:aaboabaat@gmail.com
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ىوته،ىوأدبابىاختواره:أهمموضوعىالدرادظىوىإلىمدخلى
 

بصفة عامة،  اإلعالمت اإلنجازات العممية والتكنولوجية المذىمة في القرن العشرين في تقدم أىمس     
ت في تغيير الكثير من المفاىيم لدى الناس، وأصبح ميدان العالقات العامة اليوم انعكاسا أىمكما س

 لمتقدم التكنولوجي والتقني الذي تشيده المجتمعات بصورة عامة.
ية كبرى في منظمات اليوم الحكومية والخاصة. ذلك نتيجة لمتحديات أىملعامة أكتسب نشاط العالقات ا

، وتكوين صورة مةوتدعيم اسم المنظ إبرازية أىمازدياد  إلىمما أدى   المتلحقةو العالمية المعاصرة
في أدوات  غيرتالتكنولوجية   فالتطوراتصبح نشاط العالقات العامة ضرورة البد منيا أذىنية جيدة ، و 

لجميور الداخمي والخارجي ووسائل وأساليب العالقات العامة التي يمكن استخداميا في عالقاتيا با
في خدمة  اإلنترنتواليوم أن تقوم بالتوظيف الفّعال لمتكنولوجيا الحديثة  منظماتال، ومن ثم فعمى لممنظمة

امة ليكون أكثر ميارة وقدرة ات العجماىيرىا، وىذا ما أضفى ميام ومسؤوليات جديدة عمى رجل العالق
 ظيار دور المؤسسة لدى المجتمع.إعمى 

من أجل ذلك جاءت ىذه الدراسة لمكشف عن صيرورة المفاىيم: التقنيات الحديثة، العالقات العامة. 
ية التقنيات الحديثة وبيان كيفية توظيفيا في أداء وظائف العالقات العامة أىمولتسمط الضوء عمى 

برازو  وأنشطتيا،  الدور الحديث لمعالقات العامة في ظل التغيرات والتحديات المعاصرة. ا 
 

ى:فوماىولىىوظىالدرادظىأهمىوىومكنناىإجمالى
يسيم ىذا البحث في بناء وتطوير استخدام التقنيات الحديثة في خدمة العالقات العامة وأن يسيم في • 

التقنيات الحديثة في خدمة العالقات العامة ل موضوع استخدام أو الدراسات التي تتن دعمواستكمال 
 والعممية االتصالية.

 جدة وحداثة موضوع التقنية الحديثة وشبكات التواصل وانتشار أثر استخدامو في مختمف المجاالت.• 
الكشف عن الصعوبات التي تحول دون توظيف التقنيات وبالتالي يمكن  الدراسة الحالية فى أىمتس • 

 .في إدارات العالقات العامة إليجاد حمول ليا والتغمب عمييا االستفادة منيا 
يتمشى البحث الحالي مع االتجاىات الحديثة في بناء وتطوير توظيف التقنيات في خدمة العالقات • 

 العامة.
في تزويد المسؤولين عن العالقات العامة بالمقترحات التي قد   من خلل نتائجو يسيم البحث الحالي• 

 الحديثة إلدارات العالقات العامة.توظيف التقنيات  عاليةتزيد من ف
ل البحث الحالي لقطاع حيوي وميم يتمثل في قطاع العالقات العامة، الذي تعتمد عميو خطط أو تن• 

حد كبير وكمما توفرت ليذا القطاع المقومات األساسية السميمة مثل  إلىوبرامج التنمية في المنظمات 
 يا بشكل أسرع.أىدافاصميا مع الجماىير، كمما تزايد تأثيرىا اإليجابي وحققت تو  فى توظيف التقنيات 
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 كما يمكن االستفادة من ىذه الدراسة عمى المستويات التالية : 

إدارات العالقات العامة عبر  م بياالتى تقو  األنشطةرصد و  وظيفة التقنيات الحديثةو  * الكشف عن ميام 
 التقنيات التكنولوجية.

 بين الجميور. و عن الوسائل واألساليب التي تستخدميا العالقات العامة لتقوية العالقة بينيا * الكشف
ية دور التكنولوجيا في بناء اتجاىات الرأي العام وبناء صورة أىم إلى*لفت انتباه موظفي العالقات العامة 

 المنظمة.
  .العالقات العامة مستقبال*صياغة نتائج ىذه الدراسة في شكل توصيات تستفيد منيا إدارات 

 
ىمذكلظىالدرادظ:

استخدام التقنيات الحديثة ضرورة لدى ممارسي العالقات العامة ذلك أن نشاط  إلىأصبحت الحاجة      
االتصالية عمى نشر الحقائق   أنشطتياالعالقات العامة عممية متكاممة حيث ترتكز العالقات العامة في 
المشترك  التفاىم، والعمل عمى تنمية اوالمعمومات الصحيحة لمجماىير التي تتعامل معيا بمختمف فئاتي

بين المؤسسة والجميور وتعزيز ثقة الجميور بالمؤسسة. وىذا كمو ال يتحقق إال من خالل توفر وسائل 
لعالقات العامة بكفاءة لموصول لميدف المنشود، لذا اتصالية ذات كفاءة عالية يتعامل معيا أخصائيو ا

بآخر في وظائف العالقات العامة، وفي  أوفإن استخدام تكنولوجيا االتصال من شأنو أن يؤثر بشكل 
ضوء ذلك تحددت مشكمة البحث في وصف الميام التي تقوم بيا العالقات في سبيل تواصميا مع 

حديثة في ذلك. والتعرف عمى الوسائل واألساليب االتصالية الجميور، ودور التقنيات التكنولوجية ال
 الجماىير والعوامل المؤثرة في ذلك. مع المستخدمة في التواصل

 :  إلىبناءًا عمى ما سبق فيمكننا صياغة المشكمة البحثية فى التساؤل التو 
 ؟معوقات تفعيميا  ما وظيفة التقنيات الحديثة في مجال العلقات العامة و

 

ىالدرادظ:ىىأهداف
 :إلىتيدف الدراسة 

 تحديد مفيوم التقنيات الحديثة وعالقتيا المينية مع العالقات العامة.  .1
 .اإلعالمية األساليب التكنولوجية الحديثة في الممارسة المينية لمعالقات العامة و أىمالتعرف عمى  .2
 الحديثة عمى العالقات العامة. التعرف عمى واقع تأثير التقنيات .3
 أنشطة العالقات العامة وتقوية مواقفيا. إبرازية التقنيات الحديثة في أىمالتعرف عمى  .4
 كترونية.عمى أساليب العالقات العامة اإللالتعرف  .5
 تحديد الصعوبات التي تعوق استخدام التقنيات الحديثة في خدمة العالقات العامة. .6
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ىالدرادظ:تداؤالتى

 ؟الحديثة  مفيوم التقنيةالمقصود ب  ما  -
 ما الوسائل االتصالية التي تستخدميا العالقات العامة لتنفيذ أنشطتيا؟ -
 ما مدى استخدام التقنيات الحديثة في مجال العالقات العامة؟  -
 ما الصعوبات التي تعوق استخدام التقنيات الحديثة في خدمة العالقات العامة؟ -

 

 اإلطار النظرى لمدراسة : 
 في االتصال تقنياتل ول المبحث ال واتن, حيث مبحثينليذه الدراسة ل تم تقسيم اإلطار النظرى

 ممارسي الستخداماتالمبحث الثاني  فيما تطرق., يتياأىمو  أساليبيا, مفيوميا, العامة, العلقات
 الحديثة ومعوقات استخداميا. لمتقنية العامة العلقات

 

ىل:والمبحثىاأل

ىوتكاأهممفكومكا،ىأدالوبكا،ىوتقنواتىاالتصالىفيىالطالقاتىالطامظ،ى

ضرورة إعادة النظر في االستراتيجيات االتصالية  إلىكوسيمة اتصال  لإلنترنتأدي التطور السريع     
خدمية.  أوخاصة، إنتاجية  أولمعالقات العامة في كافة المؤسسات والمنظمات سواء كانت حكومية 

كل المجاالت، في مجال الدراسات  فيكوسيمة اتصال  اإلنترنتفوظيفة العالقات العامة تأثرت ب
 األكاديمية وفي إطار الوظائف اإلدارية والتسويقية األخرى.

التواصل الفّعال  إلى –بغض النظر عن داللة الكممات المكونة لو  –فمفيوم العالقات العامة يشير 
(Effective Communication الذي يقوم بو أحد مكونات المؤسسة سواء ) أوإدارة، فردا  أوكان قسما 

 مجموعة من األفراد. 
ذا كان التواصل كامنا في طبيعة األشياء، فإن فعاليتو ليست بسيمة المنال       ذ يصعب تحقيقيا في إوا 

كل تمك  بن يستوعأبالعنصر البشري الذي يجب  أظل توفر العديد من الشروط الذاتية والموضوعية تبد
 الوسائل ويحسن استخداميا.

إن ضرورة استيعاب وسائل االتصال الفعال يحتمو التماىي الكبير بين مقولة ماكموىان: "الوسيمة ىي 
 (1). الرسالة" والواقع الذي يشيد سيطرة التكنولوجيا عمى وسائل التواصل الفعال

وخاصة قامت الباحثة بالرجوع لمنماذج والنظريات المتعمقة بسموك وممارسة العالقات العامة " و       
تصالي ال( لممارسة العالقات العامة لمسموك اHunt( وتود ىنت )Grunigنماذج جيمس جرونج )
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الذي عرضا فيو أربعة نماذج و عنوان:"إدارة العالقات العامة"  يحمللممنظمة، حيث جاء في كتابيما الذي 
ال العالقات العامة مع ل ىذه النماذج أنماط عالقات اتصأو لتطور العالقات العامة وسبل البحث فيو وتتن

الجماىير الداخمية والجماىير الخارجية المتعاممة معيا،حيث قدم جرونج أربعة نماذج توضح طبيعة 
ممارسة العالقات العامة في المنظمات المختمفة والتي ركزت عمى طبيعة االتصال في المنظمة، ويرى 

العامة لكونو يحقق حالة تطبيق االتصال جرونج أن النموذج الرابع يعبر عن األداء األفضل لمعالقات 
 المتماثل في اتجاىين، وفيما يمي عرض لمنماذج األربعة:

 
 نموذج الوكالة الصحفية:  .1

ويمثل أقدم أشكال االتصال المستخدمة في عمل العالقات العامة وىو االتصال اليابط ووفقا ليذا النموذج 
الجماىير  إلىالعاممين ومن المؤسسة  إلىارة العميا فإن المعمومات تنساب في اتجاه رأسي واحد من اإلد

الخارجية ويعتمد العاممون في العالقات العامة عمى النشر فقط كنشاط اتصالي أساسي في توصيل 
 الجميور ويتجاىمون ردود فعل ىذا الجميور. إلىرسائميم 

 العام: اإلعالمنموذج  .2
يجعمو يختمف  الجميور ليس بغرض الترويج لسمعة، وىذا ما إلىيعتمد عمى عممية تقديم المعمومات  

الجميور، ووفقا  إلىعن النموذج السابق، واالتصال في ىذا النموذج يظل في اتجاه واحد من المنظمة 
ليذا النموذج تكون العالقات العامة مكتبا لالستعالمات، ويكون ىذا النموذج عمميا في المؤسسات 

الربح. ويسعى العاممون في العالقات العامة وفقا ليذا  إلىالتعميمية الحكومية والمنظمات غير اليادفة 
 توفير المعمومات وتقديميا لمجماىير المختمفة. إلىالنموذج 

 النموذج غير المتوازن: .3
خدمة  إلىل يسعى و الجماىير، والعكس، ولكنو في المقام األ إلىيكون االتصال باتجاىين: من المنظمة 

مصالح المنظمة، وليذا وصف بغير المتوازن. ويقوم العاممون في العالقات العامة وفقا ليذا النموذج 
لرأي، والمقابالت، ومناقشات الجماعات بالتعرف عمى اتجاىات الجماىير من خالل: استطالعات ا

ويكون ىدف العالقات العامة في  المركزة من أجل تصميم برامج عالقات عامة تحظى بدعم الجماىير
ىذا النموذج ىو: تغيير اتجاىات الجماىير عمى المدى القصير، لذلك يكثر تطبيق النموذج في 

 الشركات الخاصة.
 النموذج المتوازن: .4

ج السابق، وفقا ليذا النموذج فعمى المنظمة والجماىير أن يكون لكل منيا االستعداد يعد تطور لمنموذ
لمتكيف مع اآلخر، ومن ثم يكون لدى المنظمة االستعداد والقابمية لمتغيير وفقا لمتطمبات البيئة الخارجية. 

إلدارة العالقات  ويطبق ىذا النموذج في المنظمات ذات المنفعة العامة. وعند تطبيق ىذا األنموذج يمكن
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واالنسجام بين المنظمة وجماىيرىا الداخمية  التفاىمالعامة من القيام بميمتيا األساسية في تحقيق 
 .والخارجية

أن المنظمات تستخدم أكثر من نموذج عادة، فقد تستخدم نماذج  إلى" Grungيشير"جرونج"و       
أنشطة مختمفة لمعالقات  أومشكالت  أو مختمفة يةمختمفة كاستراتيجيات لمتعامل مع فئات جماىير 

 (2).العامة
الشركات البرازيمية الكبيرة  ماستخدا يةالتي تحمل كيفو   Jansen) &Rocha)(3)يتفق مع دراسة ىو ماو 

االجتماعية في بناء عالقاتيا مع العمالء، من خالل شبكات التواصل االجتماعي مثل تويتر،  لمشبكات
الفيسبوك. وقد نفذت الدراسة عمى شركات مختمفة االنتماء في قطاعات مختمفة مثل: شركات )الصحة 

اعية والجمال(، وشركات )التكنولوجيا(، و)النشر( والحظت أن ىذه الشركات تستخدم الشبكات االجتم
, بل تستخدم نموذج واحد فقط تقتصر عمى استخدامال  انيأو كقناة لتقديم المعمومات والخدمات لمعمالء. 

 أكثر من نموذج.
الممكن أن تتم وفقًا ألكثر من في المنظمات من  العالقات العامة وبناًء عمى ما سبق نعتقد أن ممارسة" 

كما  ."الذي تعمل فيو المحيط أوالمناخ العام و بيئتيا التنظيمية  نموذج حسب طبيعة نشاط المنظمة و
لت ىذه النماذج في العالقات أو الدراسات التي تن أىممن  التى تعدو   JoandJung)) (4)دراسة  سعت
نية روإللكتاقع وائيسية لممرلا لمصفحاتلعالمية ت اماظلمناه ذى مادستخية افكي عمىرف لتعالى إ ــــ العامة

 األمريكيةمن الشركات عالميًا نصفيا  فامستشن عمى ستيت يرج، والتي أامةلعت العالقااسة رفي مما
ت ختالفاود اجوىو سة دارلانتائج رز بن أمن كا، وبيةولجنايا وركت كارشن مر آلخف النصالكبيرة وا

لسياسية والثقافية ت البيئاف اختالف أساليب اإلدارة ، واالختالظرًا نن لتيدولت اكارقع شواساسية في مأ
ن أغمب الشركات الكورية الجنوبية ية فييمادالقتصاوا  يجمع والذيفية رلحالعامة ت العالقادم اتستخ، وا 

دم مواقعو يستخت األمريكية ماظلمنن ام  راً كبيددا  عم، وأن لعام اإلعالالوكالة الصحفية وا نموذجي بين
ن و  م،لعاا اإلعالمنموذج  لممارسة ةاإللكتروني لممارسة  ةاإللكترونيقع والمدم اتستخ الن لتيدولت اكارشا 

ت لعالقااسي رمماعدم استخدام  إلىكما توصمت من خلل نتائجيا ن تجاىيافي االتصال المتوازن 
أغمب  أنو ىا رجماىي معم ماتيظمن التفاعل بين دة يازلم ماتيظنية لمنرواللكتالممواقع ن لتيدولالعامة في ا
 ن المستشفى.عإيجابية ىنية ورة ذصء لبنادم الشبكة العنكبوتية تستخوالكورية يكية رماألت ماظلمنا
 

 مفكومىالتقنوظىالحدوثظ:
 (Technologyقديمة )الغريقية اإلكممة ال إلى تقنيةكممة فى صل أليعود ا متقنية:المعنى المغوي ل     

وتعني الدراسة((،وىي  logyوتعني الميارة التقنية  Techno، وىي مشتقة من كممتين ))تكنولوجيا أو
 تنظيم الميارة التقنية.

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6836/posts
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الوسائل واألدوات المخترعة المستخدمة لرفاىية ومعيشة  أوتعريف التقنية اصطالحًا: ىي العمم التطبيقي 
 . (5)الناس

 
ى:الطامظىللتقنوظىالحدوثظالدماتى

 Digitalizationتتسم الوسائط المعموماتية في ظل التكنولوجيات الحديثة القائمة عمى: الرقمنة      
 Opticalلياف البصرية في نقل المعرفة ألواستخدام ا Optical Memoryوالذاكرة البصرية 

Transmission  وتكنولوجيا الضغطCompression Technology  وغيرىا من أشكال تكنولوجيا
 (6) تتسم بما يمي: ITالمعمومات 

الفعمي والواقع االفتراضي  : الوسائط المعموماتية دائمة الحضور في الواقعPresenceال: الحضور أو  
Virtual Reality.وىذا يمنحيا قدرة فائقة عمى تقديم الخدمات ، 
ئل االتصال الجماىيري التقميدية تجر معيا سمة : بينما الزالت وساInteractivityثانيا: التفاعمية 

، فإن الوسائط المعموماتية تركز One-way Transmission ofInformationالتواصل أحادي االتجاه 
تتواصل بيا مع اإلنسان وانتياء بإتاحة أشكال متعددة من خيارات  عمى التفاعمية بدءا بالواجية التي

 .Feedback بالتغذية الراجعة التمقّي والقيام
تقنيتا ضغط البيانات ونقميا  : تتضافرHigh Information Densityثالثا: الكثافة العالية لممعمومات 

ليا بين المستخدمين )لقد تطور و االمعرفة وتد عبر األلياف البصرية، من أجل تخزين كميات كبيرة من
 1الرقم )وىو يعادل  Terabyteوحدة التيرابايت  إلى Bitت ايالب قياس حجم البيانات الرقمية من وحدة

 صفرا(. 15أمامو 
االستفادة من المعمومات  : تتيح الوسائط المعموماتية لممستخدم إمكانيةInstantaneityرابعا: الفورية 

 ، الخاصة بشبكة الويب.Onlineبكيفية فورية، من خالل الخدمة المتوفرة عمى مدار الساعة
التقميدية بميمة حارس البوابة  : بينما تحتفظ وسائل االتصال الجماىيريConvivialityخامسا: المخالطة 

Gatekeeper االتصال، تتيح الوسائط  الذي يضع حدا فاصال بين المنتجين والمستيمكين لرسائل
 المعموماتية ألي فرد أن يقوم بدور المنتج والمستيمك في آن واحد. 

المعموماتية التمييز التقميدي بين  ز الوسائطو ا: إذ تتجـــــــــMultisensoryسادسا: تعدد الحواس )الوسائط( 
 ، عبر الوسائط المتعددة النصوص والرسوم والصورVisualومـــــــــا ىو مرئي  Audioما ىو سمعي 

 والصوت والفيديو.
وفقا لمبدأ: من مصدر واحد  : إذا كانت الوسائل التقميدية تنقل المعموماتMultiplicityسابعا: التعددية: 

المعموماتية تمكن من تراكم المعرفة. فكل متمق  ، فإن الوسائطone-to-manyجميور متمقي  إلى
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ظيور ما يعرف ب"تأثير الكرة الثمجية"  إلىعنده، األمر الذي يؤدي  لموثيقة يستطيع أن يضيف إلييا من
Avalanche Effect كمما تدحرجت التي تكبر. 

 
 :اإلنترنتوطامظىالطالقاتىال

العمود الفقري األساسي الميم النتشار تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصال،  اإلنترنتتعد شبكة      
بشكل خاص ضرورة حيوية وممحة إلدارات العالقات العامة في المؤسسات عمى اختالف  تصبحأو 

عمال العالقات العامة أالتأثير في  إلىأنواعيا، فالتطور في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال أدى 
تمكن إدارات العالقات  اإلنترنتن أداء ممارسييا وكذلك في تعميم العالقات العامة وعزز من ذلك أو 

خبار الخاصة ألالعامة من تحقيق رصد آراء ومداخالت فئات الجميور والعمالء ومتابعة المعمومات وا
في دراستو  (8) (Springston)وىذا ما ركز عميو ،(7)لعمالءبالمنظمة، والتواصل والتفاعل مع الجميور وا

 لإلنترنتم ميداستخال وحردًا ف 757م ىددلعامة بمغ عت عمى عينة من ممارسي العالقات ايرجأالتي 
ن أتضح ، واصلوالتت اماومق أبرزن تتضم اإلنترنتن أعمى م ميظمعق فث واحي، لعامةت العالقاافي 

كما ،اشائًعمرًا أصبح ألعامة ت العالقااسي رممان لدن مب يولاقع واتصفح مو اإللكترونيد يرلبدام استخا
لعامة ت العالقااسي رِقبل ممان متستخدم بكثره  لإلنترنتلتفاعمية ا األشكالددة و لمتعط اسائولن اأتضح ا

 كما ينبغي.
حيث تتمثل فيو  اإلنترنتالحديثة اليوم عمى العالقات العامة يتجمى في  لمتقنيةتأثير  أبرزن إ       

من طبيعة تواصل العالقات العامة مع جماىيرىا  اإلنترنتالوسائط المعموماتية بكافة أنواعيا، لقد غيرت 
أال  تداوالً األكثر ويتجمى تأثير تكنولوجيا المعمومات في العالقات العامة بوضوح عندما نتطرق لتطبيقاتيا 

وبالمجمل كل مايقع تحت ما يسمى المعمومات فائق السرعة.  وطريق اإلنترنت: الوسائط المتعددة و وىي
 نحيا فيو اآلن الذي Information Age ، الذي ىو أحد مظاىر عصر المعمومات(الوسائط المعموماتية)
، لعامةت العالقااسة رفي ممايجابيًا ًا إأثر  لإلنترنترى أن يحيث  (01)  (Holt)ليو دراسةإوىذا ماتشير  (9)
ق، الاإلطىمية عمى أىا ركثوألعامة ت العالقااسة رميا في مماداستخم التي تر األدوات اكثأىي تمثل و
زو يع، وىاورجيا مع جميرخاومنتسبييا ن خميا بيت داماظلمناصل بيا والتي تتايقة طرلرت اغيث حي

ن أذ إــــ"منحنى تبّني التكنولوجيا " ما يسمى ب لىإت نرلعامة لالنتت العالقااسي رممادام ستخف اضع
ج يحتاويمة دىا قرباعتباودة جولماجيا ولولتكنوظائف اتطور من و تعزز و  دة تضاعفيدلجاجيا ولولتكنا

 معيا.ءم تتالت بيقاطتر يطولتف كات قو إلىمعيا التكيف 
يستخدمون مواقع الشبكات  اإلنترنت: من البالغين عمى 73لألبحاث فإن  (بيو )ووفقا لمركز      

االجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر ىي مصادر رئيسية لمحصول عمى  اإلعالماالجتماعية. فمواقع وسائل 
لذلك من المنطقي أن تكون العالقات  األخبار والمعمومات حول العالم، واألعمال التجارية، والمنتجات. و
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تماعية لتحفيز المشاركة، وتوسيع نطاق الرسائل، االج اإلعالمالعامة في الطميعة الستخدام وسائل 
ن التكنولوجيا الحديثة تسمح لمحترفي العالقات العامة رؤية االتجاىات أكما ، والتعامل مع الجميور

لىالحالية وما يتحدث عنو الجميور، عبر تتبع )الياشتاق(، و  . "تويتر"تحميل قياسات المنشورات عمى  ا 
االجتماعية أكثر إدراكا لالستخدام من قبل المسوقين  ياإلعالم اصلالتو  كما أصبحت مواقع وسائل

ومحترفي العالقات العامة، وأصبح ىناك المزيد من األدوات المتاحة لتحميل البيانات. وىذا يجعل األمر 
أكثر سيولة بالنسبة لمعاممين في العالقات العامة لمتواصل مع األشخاص المناسبين، والتواصل مع 

 (00).مناسبالجميور ال
التي أجريت عمى عدد من المؤسسات الربحية وغير  (02)نتائج دراسة )عياد( تظير أففي ىذا الصدد      

فكانت تعبر عن اتصال في  عالميةاإلن معظم المواقع ركزت عمى الوظيفة أمارات إلالربحية في مصر وا
ن حرية ممارسي العالقات العامة في إدارة المواقع أ إلىالجميور، ذلك يشير  إلىاتجاه واحد من المؤسسة 

 تجاه جماىير ىذه المؤسسة. عالميةاإللمؤسساتيم كان عمى حساب مسؤوليتيم  ةاإللكتروني
ى

ى:أنذطظىالطالقاتىالطامظىإبرازوظىالتقنواتىالحدوثظىفيىأهم
 

 إلىن تسعى مؤثرة وفعالة وأوأن تكون رسائميا العالقات العامة  مالمسة لمواقع  أىدافالبد أن تكون     
، ولن فكارىم وتمبيتيا حسب استطاعتيام ورغباتيم وأدعم وبناء عالقتيا بالجماىير والتعرف عمى حاجاتي

 .  اإلنترنتال باستخدام أحدث تكنولوجيا االتصال وعمى رأسيا إيتم ذلك في عصرنا الحالي 

ثورة كبيره عمى كل األصعدة وتأثرت بيا العالقات العامة من حيث طرق التواصل  اإلنترنتلقد أحدثت 
تدريب العاممين في العالقات مع ىذه الثورة التقنية الجديدة و الجديدة والمبتكرة واستحداث فعاليات تتناسب 

فعالو بشكل فيي تغيرت كثيرا عن ذي قبل  اليوم نجد العالقات العامة..العامة عمى التعامل مع المواقع
 مكاسبيا اختصار الوقت وقمة التكمفة. جماىيرىا أسرع كما أن من أىم إلىن تصل أكبر وقادرة عمى أ

ع االستخدامات تفاإر إلىرت شاأ التي (04)السممان()و،  (03)الشيري()وفي ىذا الصدد تشير دراستي 
مكانية تطبيقيا في كثير من مجاالت العالتصال ت اإلبيقية لتقنياطلتا في وظجميع مقات العامة، وأن وا 
 ألداء الميام الوظيفية.تصال الت اتقنياون مديستخالدراستين  لكمتافي عينات البحث لعامة ت العالقاا

ممارسة تطبيقية لمعموم  إالىي  حصيمة دراساتو في أن العالقات العامة ما"إدوارد روبنسون" ويمخص
 االجتماعية والسموكية تتضمن اآلتي:

 وشرح اتجاىات الجماىير التي ليا صمة بالمؤسسة. قياس وتقويم -
زيادة الوفاق بين المؤسسة وجماىيرىا وبث  إلىالرامية  ىدافمساعدة اإلدارة في تحديد األ -

والبرامج التي تجعل الجماىير راضية عن منتجات المؤسسة وخططيا وسياساتيا  األنشطة
 والعاممين بيا.
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ومصالح ورغبات واحتياجات الجماىير المختمفة  دافأىالمؤسسة و  أىدافتحقيق التوازن بين  -
 التي ليا صمة بالمؤسسة.

 (05)الجماىير وقبوليم. أىمتف إلىنيا تؤدي أعمى  تخطيط وتنفيذ برامج العالقات العامة لالطمئنان -
 

 :ةاإللكترونيإدارة السمعة 
 :ORM"(Online Reputation Management) أو" ةاإللكتروني"إدارة السمعة 

 أوالمينية،  أوىي عممية يتم فييا ممارسة البحث المستمر، وتحميل المعمومات حول السمعة الشخصية، 
. ولقد اإلنترنتعمى شبكة  اإلعالمإلكتروني في جميع وسائل  ىً الصناعية، الموجودة كمحتو  أوالتجارية، 

 اإلنترنتائعين الذين يستعممون المستيمكين والب داعدأتزايد  إلى لإلنترنتأدت الطبيعة الواسعة االنتشار 
عند القيام  أواإلعالنات،  أو، اإللكترونيكشكل من أشكال االتصال، سواء أكان ذلك باستخدام البريد 

   (06)بالتعامالت التجارية
أصحاب  إلى مبكراً  اً " التي تقدم إنذار اإلنترنتمن خالل "تقنيات مراقبة  ةاإللكترونيوتتم إدارة السمعة 

 .اإلنترنتاألعمال التجارية حول المصادر التي تشير إلييم في كل مكان عبر 
العالمة التجارية،  أواسم الشركة،  أوالعبارات المستيدفة،  أووذلك من خالل إجراء مسح عمى الكممات، 

يات المذكورة أسماء األشخاص الرئيسيين في الشركة، بعد ذلك يتم تقديم تقرير يبين االيجابيات والسمب أو
. إن السمعة ىي رأس المال الحقيقي الذي تعمل (17) الناس حول أعمال الشركة وصورتيا من وجية نظر

الشركات من خاللو؛ فبدون السمعة الجيدة لن تنجح الشركة وتستمر في البقاء.وقد باتت سمعة أغمب 
؛ اإلنترنتوسع المستمر لشبكة الشركات في جميع أنحاء العالم عمى المحك؛ نتيجة لمنمو الكبير، والت

، والمواقع االجتماعية، والمدونات، اإلخبارية، والشبكات ةاإللكترونيفيناك أعداد ىائمة من الصفحات 
والمالحظات حول أي شيء،  ،والتعميقات نيائية من األخبار، والمعمومات، والبيانات، المحممة بكميات ال

 وكل شيء.
" لمشركات، والتي تنطوي عمى جانب شديد ةاإللكترونيلذا كان البد من القيام بعممية تسمي "إدارة السمعة 

المحافظة عمى مستوي، ومكانة الشركة  إلىية من جوانب العالقات العامة؛ فيذه العممية ستؤدي ىماأل
  (18) .وعند عمالئيا بصورة خاصة بين الناس بصورة عامة،
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ىالثاني:المبحثى

ىالطالقاتىالطامظىللتقنوظىالحدوثظادتخداماتىممارديى

 للعما بطبيعةااللتصاق شديدة  ماتيةولمعما طسائولامتمثمة في  تماولمعما جياولوتكن جصبحأ قدل     
 ،مةظلمنا روجميل، وىوية التصاا اتوقن، في جياولولتكنا هذه ترثأّ  دلعامة. فقت المعالقا صمياولتا

 .(09) الراجعة والتغذية نياومضمو صميةاولتا سالةرلا لشكوساليبو ل وأالتصاا ةرتيوو

 WARREN NEW " الرئيس السابق لمعيد العلقات العامة في الواليات المتحدة لقد أكد     
MAN"   ىي عالقات  اإلنترنتبقولو: )أن  اإلنترنتعبر لعلقات العامة ادور مشيرًا ل  1995في عام

عمال العالقات العامة أالتأثير في  إلىدى أل تكنولوجيا المعمومات واالتصال عامة(. فالتطور في مجا
دارات إتمكن  اإلنترنتن أم العالقات العامة، وعزز من ذلك وأداء ممارسييا وكذلك في عممية تعمي

 اإلخباريةمعمومات الفئات الجميور والعمالء ومتابعة العالقات العامة من تحقيق رصد آراء ومداخالت 
 .(21)الخاصة بالمنظمة، والتواصل والتفاعل مع الجميور والعمالء

حيث يمكن لمعالقات العامة اآلن أن  لقد غيرت التكنولوجيا من وجو العالقات العامة الحديثة      
كبر، فالتكنولوجيا والشبكات االجتماعية تنخرط مع الجماىير بشكل كامل، وترصد تأثير الحمالت بدقة أ

بعمميم، ولكن أصبحت جزء ال يتجزأ من نشر  القيام عمى ال تساعد فقط ممارسي العالقات العامة
 إلىالرسائل لمجميور المستيدف. وأصبحت أكثر محورية في حياتنا اليومية، وىذا االتجاه لن يؤدي إال 

 (21)النمو.

والمنظمات أن نجاحيا يرتبط بقدرتيا عمى االتصال بالجماىير وتشكيل  أدركت الشركات والمؤسسات     
 صورة إيجابية لنفسيا، وتحسين سمعتيا، والتأثير عمى الرأي العام.

ىذا الواقع جعل العالقات العامة حاجة ماسة وجوىرية لكل المنظمات الحديثة بمختمف أنواعيا، فال يمكن 
أن  ، فبدونيا ال يتم أي نشاط وال يتحقق أي ىدف، وىذا معناهحتى تجاىميا أوتجنب العالقات العامة 

العالقات العامة ظاىرة اجتماعية جبرية وحتمية، فأينما يوجد تجمع إنساني فالبد من قيام عالقات بين 
 (22)أفراد ومنظمات ىذا المجتمع

جيا المعمومات واالتصال لتكنولو  حدثت بتطبيقاتياأ اإلنترنتن أ إلىفي دراستو  (23) فيمبس أشاروقد      
ثورة ىائمة في عالم العالقات العامة فمم يقتصر تأثيرىا عمى تغيير طرق التواصل التي يتبعيا 
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المتخصصون في ىذا المجال فحسب بل ساعدت عمى تغيير مالمح ىذه العالقات كميا وجزئيا، وتقدم 
  :اآلتيكرىا عمى النحو حسب الباحثين فرصا عظيمة لمعالقات العامة يمكن ذ اإلنترنتشبكة 

ال: تعرف دوائر العالقات العامة عمى اتجاىات الجميور الداخمي والخارجي لممؤسسة بطرق متعددة أو 
 .الجديد اإلعالمعبر مواقع  أو ةاإللكترونيالمواقع  أو اإللكترونيوفورية مثل خدمات البريد 

عبر  أو ةاإللكترونيالمعمومة الصحيحة لمجميور بشرائحو المختمفة سواء عبر المراسالت  إيصالثانيا: 
  .الدورية وغيرىا ةاإللكتروني اإلخباريةبواسطة النشرات  أوالنشر عمى موقع المؤسسة 

في تسويق المؤسسة وتعزيز سمعتيا عمى المستويين المحمي والدولي خاصة في ظل  المساىمةثالثا: 
ن تنشر عمى أن المؤسسات تيتم بأجز الجغرافية والثقافية حيث نجد بتخطيو لمحوا اإلنترنتمة تميز وسي
 .بمغات متعددة اإلنترنت

ا وتكمفة عمى دوائر العالقات العامة ا ووقتً رابعا: ترويج وتسويق خدمات ومنتجات المؤسسة مما يوفر جيدً 
وغيرىا من  اإلنترنتعبر  ةاإللكترونين تقنيات التجارة إلمؤسسات بل وأقسام االعالن والمبيعات في ا

وسائل االتصال الحديثة تتطور بشكل متسارع وكبير ولم تقف عند حد الترويج بل يتم من خالليا البيع 
 .المباشر لمسمع والخدمات
التي تتعرض ليا  األزماتووظائف العالقات العامة العمل عمى مواجية  أىدافخامسا: إذا كان من 

مر عبر ألفي تحقيق ىذا ا أىمتس اإلنترنتن إقبل وقوعيا ف األزماتلمؤسسة بل والعمل عمى التنبؤ بيذه ا
 .المتابعة المستمرة لتوجيات وردود الفعل المحيطة بالمؤسسة

والصحافيين حيث يعطي المؤسسة امكانيات  اإلعالمسادسا: اقامة عالقات جيدة ومتفاعمة مع وسائل 
 أونصوص  أوي معمومات مطموبة بأشكال مختمفة سواء صور أغير محدودة لمتواصل الفوري وتوفير 

 .فيديو وغير ذلك
حصاءات وغير ذلك مما يمزم لتجييز   أومطبوعات  أو إعالميةي مواد أسابعا: توفير معمومات وا 

 .المختمفة نشطةاألالتنسيق لمفعاليات و  أوتصاميم 
أي العام وانطباعاتو عن وسيمة فعالة في دراسات وأبحاث العالقات العامة لمتعرف عمى الر  اإلنترنتثامنا: 

ضافة إلمكانية استخدامو بصورة فعالة في التقييم الفوري لبرامج وخدمات العالقات العامة إالمؤسسة 
 .غيرهو  اإللكترونيساليب االستطالع أونالحظ ذلك في استخدام 

 نيدتقوبنتائجيا  ؤلتنباالتجاىات وا لتحمي نعمو ني فهلعامة ت العالقااسة رمماولو سممنا بأن "       
سيظير  (24) ر.لخدمة كل من المنظمة والجميو  ليا ططمخ لعم مجارب ذتنفي، ومةدة المنظلقارة الستشاا

أي التكنولوجيا المصيقة بالمجال التواصمي لعامة. ت العالقارس امما ىدل جياولولتكنية اأىمى دلنا م
بأنو رب لتقاا فريعو  إلعالمية ا طسائولت واالتصاالوا تماولمعما جياولوتكن نبيرب لتقاا نلناتجة عا
 لمختمفًا يحم جديًدا شيئًا ناولتكأكثر  أو نجيتيولوتكنر نصياا أومعا، مختمفة  تجياولوتكنء لتقا"ا
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 ضحتو دراسة بشارةأو  ماىو و  ،(25)صفاتو  تماما في داً رمتف نونو يكأال إ دهمنيما عمى حت كل صفا

وقام الباحث باختيار عينة عشوائية  "لون العربو االمق"حيث أجرى الباحث دراسة تطبيقية عمى شركة (26)
مبحوث وقد قام الباحث بتوزيع العينة بشكل متناسب عمى كافة  477طبقية وىى عينة احتمالية قواميا 

 أىمأفرع الشركة بمراعاة كافة الخصائص من حيث المستوى اإلداري والنوع والمرحمة التعميمية، وجاءت 
ل ومعالجة أخبار وموضوعات العالقات العامة سواء كانت و انو يتم استخدام الكمبيوتر في تنأ النتائج:
شرائح  إلىمكانية الوصول إن الفيديوتكس يستخدم في مجال العالقات العامة في أات. و معموم أونشرات 

نقل الرسائل من خالل  اإللكترونيخدمة معينة. وتتيح تكنولوجيا البريد  أومعينة من الجميور لبيع سمعة 
االنتقال لمكان المشاركة في المؤتمرات دون و  تكنولوجيا الفاكسيميل. ويتم عقد المؤتمرات عن بعد

مكانية المشاركة في إلدخال  أي وقت طوال فترة االنعقاد. وأخيرا وصمت نسبة التأييد االجتماع وا 
 %.61.7 إلىلون العرب أو التكنولوجيا الجديدة في أدارة العالقات العامة بشركة المق

 :التحدواتىالتيىتطوقىادتخدامىالتقنوظ

ف تحٍد لتكنولوجيا المعمومات ويشعرون بالضغط ن ممارسي العالقات العامة يقعون في موقإ .1
 المعمومات. تكنولوجياالمتزايد لتحديث مياراتيم في مجال قطاع 

غياب عدد من المنظمات اليامة في المجتمع، عن مواكبة التطورات الحاصمة في  أوعدم اقتناع  .2
عدم إعادة ىيكمة  أووسائل االتصال، كوجود حسابات لدييم في مواقع التواصل االجتماعي، 

 إدارة العالقات العامة في ظل ىذه التطورات.
أن تكون المخصصات  أولممنظمة،  اإللكترونيعدم كفاية المخصصات المالية إلدارة الموقع  .3

 بالشكل والمضمون الالئقين. اإللكترونيمنخفضة، وبالتالي قد ال يظير الموقع 
، إدارة اإللكترونيالرقمية من ناحية )التحرير  قمة المتخصصين في العالقات العامة أوعدم وجود  .4

تخصيص موظف بمؤىالت متدنية إلدارة حسابات المنظمة في مواقع  أو(، ةاإللكترونيالمواقع 
 التواصل االجتماعي مثاًل.

غياب وندرة الدورات التدريبية المتعمقة بالعالقات العامة الرقمية، في معاىد ومراكز التدريب في  .5
بنسبة كبيرة و و حيث أظيرت نتائج الدراسة أن(28) أبوشعبانوىذا تؤكده دراسة  (27) السعودية

المعيقات التي تحول دون استفادة المؤسسة من  أىمن أاعتقادىم ب إلىعينة الدراسة شارت أ
قصور في التدريب العممي ثم يميو قصور في   إلى لىو الشبكات االجتماعية يعود بالدرجة األ

ية الشبكات أىمالتدريب الفني وقصور في الوقت المتاح بالدرجة الثانية وعدم االقتناع ب
عدم وجود الخبرة  إلىىذه النتائج شارت أكما االجتماعية ودورىا في العمل بالدرجة الثالثة، 
لية توظيف الشبكات االجتماعية في آامة حول والمعرفة الكافية لدى العاممين بدوائر العالقات الع

 العمل.
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من مسؤولي العالقات العامة الرقمية، مع  –إن وجد  –بطء التفاعل  أوعدم التفاعل المناسب  .6
المتابعين لحسابات المنظمة. حيث أصبح  أومع المشتركين  أو اإللكترونيالزائرين لمموقع 

فرقعات تقنية في  أوخديعة اتصالية  أومجرد وىم  الجديد حقيقة ماثمة لمعيان، ولم تعد اإلعالم
اليواء، بل ىي واقع متنام، ومؤثر، وفاعل في تغير االتجاىات والمواقف، وبناء المعارف 

  (29) اإلنسانية والحديثة في العالم
لممنظمة، وكذلك الذي يتابع حساباتيا في مواقع  اإللكترونيالجميور الكبير الذي يزور الموقع  .7

 و تخصيص عدد مناسب من الموظفين لمتفاعل معيم، وىونالتواصل االجتماعي، يتطمب م
غيرىا، مما قد يؤدي  أوإدارية  أوفر ألي منظمة سواًء ألسباب مالية اقد ال يتو  مر الذى ألا

 بطء التفاعل معيم. أولغياب 
لبعض المنظمات وحساباتيا في مواقع التواصل  ةاإللكترونيواقع حصول حاالت االختراق لمم .8

 االجتماعي.
كما ىو  –عدم التفاعل المناسب مع بعض اإلدارات الداخمية في المنظمة، فالعالقات العامة  .9

 وحدىا بل ىي ضمن إدارات المنظمة.ال تعمل  -معروف 
ىالخاتمظ:ى

 النتائج والتوصيات العامة التالية: إلىونخمص في ىذه الدراسة 
تكثيف الدورات التدريبية التخصصية في مجال تفعيل استخدام التقنيات الحديثة في مجال  .0

 العالقات العامة.
ضعف القدرة في التعامل مع التقنية من قبل موظفي العالقات العامة، لذا من الميم ان تقوم  .1

وكيفية استخدامو ضمن خطتيا  اإلنترنتواالتصال بتخصيص مواد تدرس  اإلعالمكميات 
 الدراسية.

، أشكالياتيم في التعامل مع التقنية بكل اعدم وجود تدريب لموظفي العالقات العامة لرفع قدر  .2
ورفع قدراتيم في مجال  اإلعالمية تعزيز دور مدراء العالقات العامة و أىملذا أؤكد عمى 

يين اإلعالمالمنسقين  إلىالتقنيات الحديثة بصورة أكبر بيدف نقل أثر التدريب الخاص بيم 
 وباقي موظفي العالقات العامة.

والعالقات العامة  اإلعالمإقامة مؤتمر دولي حول مستحدثات  اإلعالمأن تتبنى وزارة  .3
عمى آخر المستجدات العالمية في دور  باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة لمتعرف

 التقنيات الحديثة لتطوير العالقات العامة.
بحيث يقوم  اإلنترنتقع المنظمات عمى شبكة اضرورة أن يكون ىناك فريق مختص بإدارة مو  .4

 بمتابعة احتياجات الجميور واإلجابة عمى تساؤالتو.
 جانب المزايا إلىواالتصالية  ميةعالاإل اإلنترنتمن مزايا وفوائد  األشكالاالستفادة بكل  .5

 عمى مستوى.أالعالقات العامة عمى  أىدافالتسويقية لتحقق  
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Abstract 

 

     This study aims to " utilize the modern technologies in the field of public 

relations," to recognize the reality of the work of technical applications in the 

field of public relations and the extent of the Public Relations Department's 

ability to deal with the technical and utilize it in various communication 

activities. The study also sought to identify the obstacles. 

The study problem summarized in the main question: 

What is the function of modern technologies in the field of public relations and 

the obstacles they face? 

To reach this purpose, the researcher divided this study into two sections, as 

discussed in the introduction the methodology of the subject, the study problem 

and its objectives and importance, the first section addressed communication 

techniques in public relations, its concept, and methods, and importance. The 

second section addressed the reality of the users of practitioners of public 

relations for technology and the main difficulties that obstacles it's using. 

The most prominent previous studies has been showed during the study which 

addressed a side from the search 

The study found the following results: 

 1.The importance of intensifying the specialized training courses in the 

field of activating the use of modern technologies in the field of public relations. 

 2. Weaken ability to deal with the technology by the public relations staff, 

so it is important that the information and communication colleges allocate 

subjects for the Internet and how to use it within its plan of study. 

 3. Lack of training for the staff of public relations to raise their ability to 

deal with the technology in all its forms, therefore I emphasize on the 

importance of strengthening the role of the managers of media and public 

relations and raise their abilities in the field of modern technologies even more 

in order to transfer the impact of their training to the media coordinators and the 

rest of the public relations staff. 

 4. Utilize all forms of the advantages and benefits of media and 

communication of internet as well as the marketing advantages to achieve the 

objectives of public relations at the highest level. 
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